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PROTOKÓŁ Nr XLII / 2014 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 20 sierpnia 2014r. 

w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego  

w Mławie przy ul. Reymonta 6 

 

Obrady czterdziestej drugiej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady  Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 13.00 

Powitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mławy Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusz 

Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta. Powitał 

dyrektorów, którym zostaną wręczone akty powierzenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły 

publicznej oraz nauczycieli, którym zostaną wręczone akty nadania stopnia awansu 

nauczyciela mianowanego, obsługę prawną, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, 

przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.  

  

Ad pkt 2. 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Za chwilę nastąpi wręczenie aktów powierzenia pełnienia stanowiska dla dwóch 

dyrektorów w placówka podległych Burmistrzowi Miasta Mława. Każda kadencja dyrektora 

szkoły trwa 5 lat i w tym roku dobiegła ona końca w przypadku dwóch dyrektorów. Dnia 22 

maja br. zostały przeprowadzone dwa konkursy: na Dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 2 i na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6. W wyniku przeprowadzonego 

konkursu Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 na kolejną kadencję, tj. od 1 

września 2014r. do 31 sierpnia 2019r. została wybrana Pani Joanna Wyszkowska. 

 W Szkole Podstawowej Nr 6 na kadencję od dnia 1 września 2014r. do 31 sierpnia 

2019r. został wybrany Pan Piotr Piwowarski. 
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 Burmistrz Miasta Mława pogratulował korzystnego rozstrzygnięcia dla wybranych  

i życzył samych sukcesów oraz pełnej realizacji zamierzeń. Życzył doskonałej współpracy  

z Radą Pedagogiczną, administracją i obsługą, a także dobrych relacji z uczniami.  

 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI oraz Przewodniczący Rady 

Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI wspólnie dokonali wręczenia aktów powierzenia funkcji 

dyrektora szkoły publicznej: 

 JOANNIE WYSZKOWSKIEJ Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 

 PIOTROWI PIWOWARSKIEMU Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6  

 

Ad pkt 3. 

 RYSZARD STANISZEWSKI Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół 

 W dniu dzisiejszym kolejna grupa nauczycieli, która uzyskała stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego  otrzyma akty nadania tego awansu. Aby otrzymać 

stopień nauczyciela mianowanego każdy nauczyciel musiał przejść procedurę awansu, na 

którą składają się takie elementy, jak: złożenie wniosku do dyrektora placówki o odbycie 

stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, odbycie stażu, uzyskanie pozytywnej oceny odbycia 

stażu, złożenie sprawozdania z odbycia stażu, złożenie do organu prowadzącego (Burmistrza 

Miasta Mława) wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Burmistrz powołuje 

komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin z wnioskodawcą, czyli nauczycielem, 

który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. W wyniku postępowania 

egzaminacyjnego, jeżeli egzamin jest rozstrzygnięty pozytywnie dla wnioskodawcy, każdy 

nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego. Na tej podstawie jest wydawany każdemu nauczycielowi, który otrzymał takie 

zaświadczenie akt nadania stopnia awansu zawodowego. W dniu dzisiejszym takie akty 

nadania nauczyciele zaproszeni na sesję otrzymają. Przed otrzymaniem aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego nauczyciele złożą ślubowanie. Po tej procedurze należy 

poświadczyć to własnoręcznym podpisem. 

 Odczytał listę nauczycieli, którym wręczone zostaną akty nadania stopnia awansu 

nauczycieli mianowanych i poprosił ich o wystąpienie: 

 Małgorzata Bąk  

 Ewa Deorowicz Zakrzewska 

 Agnieszka Szeluga 

 Izabela Szczepańska 

 Katarzyna Czarnomska 
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 Anna Szymańska 

 Rafał Karczmarczyk 

 Monika Dąbrowska 

 Jolanta Bukowska 

Dyrektor MZOS Ryszard Staniszewski odczytał rotę ślubowania, a każdy z nauczycieli 

potwierdził ślubowanie zwrotem <Ślubuję> lub <Ślubuje, tak mi dopomóż Bóg> 

Wykaz nauczycieli z podaniem wykształcenia, miejsca pracy i nauczanego przedmiotu 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Pogratulował nauczyciel sukcesu i dalszego rozwoju na obranej ścieżce życia. 

 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI oraz Przewodniczący Rady 

Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI wspólnie dokonali wręczenia aktów awansu zawodowego 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad pkt 4. 

 Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest 

quorum ( 17 radnych ) władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt 5. 

 Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  

(17 głosami za) Sekretarzem Obrad XLII sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

WOJNAROWSKI. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 19 – Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania. Projekt uchwały, 

którą Państwo radni otrzymaliście przewidywał zmianę dotychczasowych ustaleń 

dotyczących lokalizacji komisji wyborczych. Na czas remontu Miejskiego Domu Kultury 

siedziba komisji wyborczej została przeniesiona do budynku Urzędu Miasta. Obecnie są 

pewne obawy, co do dotrzymania terminu remontu i oddania użytku budynku MDK.  

W związku z tym prosi, a jednocześnie informuję, że na kolejnej sesji być może taka uchwała 

będzie podejmowana. Na dzień dzisiejszy takiej pewności nie ma, stąd prośba o zdjęcie tego 

punktu z porządku obrad sesji. 

 Jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na zdjęcie punktu 19 z porządku obrad sesji, to kolejne 

punkty zostaną przesunięte. Punkt 20 będzie punktem 19, a ostatni punkt 24 – punktem 23. 

 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) przyjęła propozycję 

dotyczącą zdjęcia z porządku obrad punktu 19. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (przy 17 głosach za, jednogłośnie) przyjęła 

porządek obrad Rady Miasta z przyjętą wcześniej zmianą. 

 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zapytał, czy kalendarz wyborczy pozwoli, aby na kolejnej sesji była jeszcze możliwość 

ewentualnego podjęcia tej uchwały? Na ile przed wyborami można dokonywać zmiany 

siedziby komisji wyborczej? 

 

Radca prawny JACEK NIEŚCIOR 

Poinformował, że takich zmian można dokonywać na 45 dni przed dniem wyborów. 

 

Ad pkt 6. 

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XLI sesji Rady Miasta 

odbytej w dniu 24 czerwca 2014r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.  
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Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 17 głosów, jednogłośnie) przyjęła 

bez odczytywania  protokół z XLI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 czerwca 2014r. 

 

Ad pkt 7. 

 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława wraz z autopoprawką Nr 1 i Nr 2.  

 W materiałach Państwo otrzymaliście obszerne wyjaśnienie dotyczące tych zmian. 

Planowane dochody budżetu Miasta w roku bieżącym ulegają zmianie i zwiększeniu o kwotę 

604 454,83 zł. Powodów zmian jest kilka, m.in. zwracamy środki w ramach wydatków 

niewygasających z roku 2013, jak również dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego 

na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. 

Również środki w wysokości 40 300,00 zł – są to darowizny mieszkańców i sponsorów 

(przedsiębiorców) na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. 

Jeśli chodzi o wydatki to zostają one zwiększone o kwotę 745 159,56 zł , w tym m.in. 

110 000,00 zł to są wydatki na zakup słupków przystankowych, czy budowa chodnika na 

terenie Osiedla Młodych. To wszystko jest opisane szczegółowo w materiałach. 

Dokonuje się zmian w wykazie  przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu 

nowego przedsięwzięcia „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. 

Jest to zadanie dwuletnie. W roku 2014 wydatki zostają zwiększone o kwotę 4 000,00 zł ,  

a roku 2015 o kwotę 75 000,00 zł 

Podczas posiedzeń komisji omawiana była autopoprawka Nr 1. Powodem jej 

wprowadzenia jest zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156 603,45 zł , jak również 

wydatków.  

Ważniejsze zmiany występują w wykazie przedsięwzięć:  

- następuje zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ulicy 

Braci Koszutzkich w Mławie” o kwotę 10 000,00 zł . Łączne nakłady na to zadanie to 

990 000,00 zł – w tym roku jest to kwota 90 000,00 zł , w 2015 – 500 000,00 zł i w roku 2016 

– 400 000,00 zł .  
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- zmniejszenie jest na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Alei Świętego Wojciecha  

w Mławie” o kwotę 50 000,00 zł . Łączne nakłady na to zadanie to 8 289 790,00 zł – w tym 

roku jest to kwota 89 790,00 zł , w 2015r. – 2 450 000,00 zł i w roku 2016 – 5 650 000,00 zł  

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej w Mławie o kwotę 50 000,00 zł . Łączne 

nakłady na to zadanie to 410 000,00 zł , z czego w tym roku – 100 000,00 zł i w roku 2015 – 

310 000,00 zł  

- wprowadza się w ramach wydatków bieżących wydatki na zadanie pn.: „lokalny 

transport zbiorowy” . Łączne nakłady na to zadanie to 1 650 000,00 zł z czego w tym roku – 

150 000,00 zł , w 2015r. – 500 000,00 zł , w 2016r. – 500 000,00 zł i w roku 2017 – 

500 000,00 zł  

W związku z tym, że na bieżąco wpływają kwoty od darczyńców i sponsorów  

z przeznaczeniem na VII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą przygotowana została 

autopoprawka Nr 2 do projektu omawianej uchwały. Dziś rano wpłynęła dodatkowa kwota  

w wysokości 24 000,00 zł . Ta kwota po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej zostanie 

uwzględniona. Po tych zmianach planowane dochody Miasta ulegną zmianie i wyniosą: 

85 318 822,57 zł  a wydatki 88 268 484,51 zł . Deficyt budżetu Miasta nie uległ zmianie  

i wynosi 2 949 661,94 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.  

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały z autopoprawką  

Nr 1 i Nr 2. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 

 Zapytał o zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych dot. budowy 

monitoringu miejskiego Miasta Mława o kwotę 64 000,00 zł . Na ile to zuboży to plan 

związany z budową monitoringu? Czy jest to okresowe zdjęcie środków? Czy rezygnujemy  

z jakiegoś miejsca monitorującego?   
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Zadanie inwestycyjne, które zostało przewidziane do realizacji i przyjęte przez Radę 

Miasta w grudniu 2013r. przewidywało zainstalowanie jednej kamery w okolicy Szkoły 

Muzycznej. Na ten cel przewidziana była kwota 150 tysięcy złotych. Po rozstrzygnięciu 

przetargu i podpisaniu umowy pozostały pieniądze z tego zadania. Szukając w budżecie 

środków na inne zadania, jak budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ciechanowskiej 

pieniądze te w tej chwili zostają przesunięte. Przypomniał, że docelowo ma być 

zainstalowanych jeszcze 7 kamer na terenie naszego Miasta.  

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1 i Nr 2 

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 412/ 2014  
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
 
Ad pkt 8. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wraz  
z dwoma autopoprawkami. Poinformował, że dochody zostają zwiększone o kwotę  
(+189 369,00 zł) i dotyczy to: 
Dział 600 – Transport i łączność (+135 000,00 zł) 

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne  (+135 000,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

Urzędu Miasta Mława w kwocie (+135 000,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach 

wydatków niewygasających roku  2013 przeznaczonych na zdanie inwestycyjne pn: „ Budowa 

ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap II” 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

(-2 601 257,00 zł) 

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych ( - 2 601 257,00 zł ) – przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do działu 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ( Interpretacja Ministra 

Finansów w sprawie  klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).  
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Dział 801 -  Oświata i wychowanie (+10 668,00 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+10 668,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu przekazania przez Wojewodę 

Mazowieckiego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników w 2014r.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 604 657,00 zł) 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+2 601 257,00 zł) – przeniesienie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756 rozdział 75616 (Interpretacja Ministra 

Finansów o klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).  

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+3 400,00 zł) – realizacja 

projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie 

(+3 400,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach  

2014-2015 rok.  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+40 300,00 zł) 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+40 300,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 300,00 zł) z tytułu darowizny 

mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 28 000,00 zł oraz 

wpłat od sponsorów (przedsiębiorców ) w kwocie 12 300,00 zł. 

Skarbnik poinformował, że wydatki wzrosną o kwotę (+330 072,73 zł ) i dotyczy to: 

010- Rolnictwo i łowiectwo (+ 43 751,73 zł) 

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 

zwierzęcego (+43 751,73 zł) – zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu 

Miasta Mława w kwocie (+43 751,73 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 

(utrzymanie w schronisku oraz obsługa weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu Miasta 

Mława.   

Dział 600 – Transport i łączność (+351 000,00 zł) 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+110 000,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków przystankowych)  

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-75 743,00 zł) 

przeznaczonych na remonty ulic i chodników. 
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2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 743,00 zł)  

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg , zgodnie z aneksem nr 1 i 2 do 

porozumienia z dnia 30 grudnia 2013r. 

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne  (+241 000,00 zł) 

1. Zmniejszenie  planu finansowego wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława  

w  kwocie (-36 450,00 zł) w tym: 

- Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (- 3 850,00 zł), 

- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł), 

- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie w kwocie (-2 600,00 zł), 

- Przebudowa przepustów na rzece Seracz w Mławie – etap II w kwocie (-7 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł). 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych  w kwocie (+187 450,00 zł),  

w tym: 

- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie w kwocie 

(+3 850,00 zł), 

- Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+13 600,00 zł), 

- Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł). 

- Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap w kwocie (+135 000,00 zł) 

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu 

zakupu usług pozostałych  (bieżące utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu, znaki 

drogowe) 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( - 64 000,00 zł) 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-64 000,00 zł) – zmniejszenie planu finansowego 

wydatków inwestycyjnych  w kwocie (-64 000,00 zł)  dotyczy zadania inwestycyjnego  

pn: „Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III”. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 98 332,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-19 000,00 zł) – zmniejszenie planu finansowego 

wydatków inwestycyjnych  w kwocie (-19 000,00 zł)  dotyczy zadania inwestycyjnego  

pn:  „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”. 
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Rozdział 80104 – Przedszkola (-90 000,00 zł) – zmniejszenie planu finansowego wydatków 

inwestycyjnych w kwocie (-90 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 

systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie (rezygnacja z wykonania 

zadania inwestycyjnego ) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+10 668,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

Urzędu Miasta w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu   dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.  

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-174 647,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (-174 647,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w zakresie środków własnych w kwocie  

(-174 647,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji  celowej z budżetu państwa na realizację zadania 

wynikającego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „Maluch” – edycja 2014” 

Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w kwocie 15 000,00 zł polegającej na 

zmianie źródła finansowania tj. ze środków własnych na środki z dotacji celowej otrzymanej 

w ramach programu „Maluch-edycja 2014” nie powodującej zmiany w załączniku nr 2 

wydatki. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (-44 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 4 000,00 zł) w tym: zmniejszenie 

planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 000,00 zł) na realizację 

zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza  

w Mławie”. 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+35 000,00 zł) – zwiększenie 

planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac objętych umową (koszenie, wycinka  

i pielęgnacja drzew) 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+4 000,00 zł) – realizacja 

projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie 

(+4 000,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach  

2014-2015  

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-79 000,00 zł) –zmniejszenie planu finansowego 

wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) zaplanowanych na 

realizacje projektu pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. 
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Projekt będzie realizowany jako zadanie wieloletnie w latach 2014-2015 w rozdziale 90005 - 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 

W roku 2014 nakłady do poniesienia planu się w kwocie 4 000,00 zł , w roku 2015 w kwocie 

75 000,00 zł. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+40 300,00 zł) 

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-1 210,00 zł) z tytułu wydatków 

przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności kulturalnej. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta  w kwocie 

(+41 510,00 zł), w tym: 

-  wydatki związane z koncertami w Zabytkowym Parku Miejskim w Mławie w kwocie 

(+1 210,00 zł)   

- wydatki na VII Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą w kwocie (+40 300,00 zł) 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+276 000,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  (+276 000,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  (+276 000,00 zł )  z przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego pn:  „Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”. 

 

Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 1: 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 ( Dochody ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

DOCHODY   (+156 603,45 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (+89 790,00 zł) 

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne  (+89 790,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+89 790,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach 

wydatków niewygasających roku  2013 przeznaczonych na zdanie inwestycyjne pn: „Budowa 

Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.  
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Dział 801 – Oświata i wychowanie (+63 710,36 zł) 

Rozdział 80104 – Przedszkola (+28 400,00 zł) – zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta 

Mława w kwocie (+28 400,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie  dzieci  z innych 

gmin do przedszkoli na terenie Miasta Mława. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+35 310,36 zł) – zwiększenie planu dochodów  

Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 310,36 zł) z tytułu zwrotu kosztów projektu „The Truth 

Behind a Smile” (prawda skrywa się za uśmiechem). Liderem projektu było nasze partnerskie 

miasto Năsăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami była partnerem 

projektu. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+3 103,09 zł) 

Rozdział  92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 3 103,09 zł) – zwiększenie planu finansowego 

dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+3 103,09 zł) w związku  

z uznaniem szkód przez firmę ubezpieczeniową  za uszkodzone ogrodzenia oraz uszkodzony 

serwer na skutek wyładowań atmosferycznych. 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

WYDATKI (+156 603,45 zł) 

Dział 600 –  Transport i łączność (-164 110,00 zł) 

Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne (-164 110,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-174 110,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w tym: 

- „Budowa chodnika w ul. Misjonarskiej w Mławie” w kwocie (-3 900,00 zł), 

- „Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie” w kwocie (-10 000,00 zł) – zadanie wieloletnie, 

- „Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-160 210,00 zł) – zadanie 

wieloletnie. 

Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 

2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz zmianę Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

2. Zwiększenie  planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+10 000,00 zł) na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2014. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2 400,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (+2 400,00 zł) – zwiększenie planu finansowego wydatków 

Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł) dotyczy zapewnienia dzieciom 

profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne w Mławie.  Konieczność zakupu 

usługi medycznej wynika z art.15 pkt 3 ustawy  z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do 

lat 3. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+263 900,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+250 000,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) na zadanie 

inwestycyjne pn: „Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej  

i ul. Dobrskiej w Mławie”. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+10 000,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych (wymiana punktów świetlnych na terenie Miasta ). 

Rozdział  90095 – Pozostała działalność (+3 900,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne  

pn: „Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” 

Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 -„ Wydatki na zadania inwestycyjne na 

2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ” 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+35 310,36 zł) 

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+35 310,36 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta  w kwocie (+35 310,36  zł) z tytułu zakupu 

usług pozostałych z przeznaczeniem  na  wydatki związane z organizacją  VII Rekonstrukcji 

Bitwy pod Mławą. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+19 103,09 zł) 

Rozdział  92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 19 103,09 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+19 103,09 zł)  

z przeznaczeniem na: 

-  zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i zakup serwera w kwocie 3 103,09 zł 

-  zakup dwóch szlabanów zabezpieczających wjazd na parking przy pływalni oraz na obiekt 

WORD w kwocie 16 000,00 zł.(zakup inwestycyjny powodujący zmianę w załączniku nr 4 – 

„Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ”) 
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Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 -„ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok 

nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ” polegającej na: 

1. Zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa chodnika przy  

al. Piłsudskiego w Mławie” w kwocie (+ 2 000,00 zł), 

2. Zmniejszeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa chodnika na terenie 

Osiedla Młodych w Mławie” w kwocie (- 2 000,00 zł)  

 

 Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 2: 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 (Dochody) do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2014r.: 

DOCHODY (+24 000,00 zł) 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 000,00 zł)  

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+24 000,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego dochodów bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+24 000,00 zł) z tytułu 

darowizny mieszkańców oraz wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) na organizację VII 

Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 (Wydatki) do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2014r. 

WYDATKI (+24 000,00 zł) 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 000,00 zł)  

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+24 000,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+24 000,00 zł) z tytułu zakupu 

usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją VII Rekonstrukcji 

Bitwy pod Mławą 

Dochody budżetu Miasta uległy zmianie i wynoszą 85 318 822,57 zł 

Wydatki budżetu Miasta uległy zmianie i wynoszą 88 268 484,51 zł 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł i zostanie pokryty wolnymi 

środkami 
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Skarbnik Miasta w imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały  

z autopoprawkami Nr 1 i Nr 2. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

Niektóre zmiany idą w bardzo dobrym kierunku, m.in. budowa zbiornika retencyjnego 

przy ul. Ciechanowskiej, co pozwoli nie tylko na to, aby ten teren w razie intensywnych 

opadów deszczu nie był zalewany, ale też w pewnym stopniu nie pozwoli na zalewanie 

terenów niżej położonych, np. przy ul. Obrońców Mławy czy ul. Granicznej. 

Poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia dodatkowych środków przeznaczonych na 

utrzymanie zieleni i wykaszanie traw. Na ostatniej sesji Rady Miasta oraz na ostatnich 

komisjach poruszał sprawę dot. utrzymania zieleni. Obecnie wykaszana jest  

Al. Marszałkowska. Uważa, że istnieje też pilna potrzeba zadbania o ul. Padlewskiego, gdzie 

rosną chwasty. Poprosił, aby z tych pieniędzy doprowadzić do wycięcia tych chwastów. 

Poinformował, że otrzymał telefon od mieszkanki ul. Padlewskiego z prośbą o przekazanie 

tego tematu.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że celem jest nie tylko odwodnienie rejonu ul. Ciechanowskiej  

i ul. Dobrskiej, ale przede wszystkim osiedla położone poniżej, czyli w okolicy Powiatowego 

Urzędu Pracy. Będzie to jeden z kilkunastu zbiorników zaprojektowanych w 2008r. na 

zlecenie burmistrza, żeby uchronić nasze miasto przed podtapianiem w czasie ulewnych 

opadów. Cieszy się, że temat ten podczas posiedzeń komisji był zaakceptowany przez 

radnych.  

Przypomniał, że ul. Padlewskiego jest ulicą powiatową. W związku z tym za założenie  

i utrzymanie zieleni na tej ulicy odpowiada Powiat. Z budżetu Miasta nie powinny być 

przeznaczane środki na zieleń ulic powiatowych. 

Poinformował, że od pewnego czasu rzadziej wykaszane są trawy na terenie Miasta, 

co wynika z założenia obniżania kosztów bieżących. Nie na wszystko wystarcza pieniędzy i nie 

należy oczekiwać, że zieleń na terenie Miasta będzie utrzymywana w taki sam sposób,  
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jak w Parku Miejskim.  Z pewnych rzeczy należało zrezygnować na rzecz innych inwestycji, jak 

np. budowa chodników czy ulic.  

Kończąc wyraził nadzieję, że wkrótce Pan Starosta podejmie się założenia zieleni  

w ul. Padlewskiego, podobnie jak to było na ul. Szpitalnej. 

 

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

Być może jest gwarancja na wykonanie trawników i należy to wyegzekwować od 

wykonawcy ul. Padlewskiego. Ponadto mamy podpisane porozumienie ze Starostą na 

utrzymanie zieleni na drogach powiatowych. Być może w ramach tego porozumienia można 

byłoby to zrobić.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Założenie zieleni było przewidziane w ramach inwestycji. Ta zieleń nie została 

założona. Osobiście prosiła Pana Starostę o to, aby uległo to zmianie. Należy pamiętać,  

że zarówno drogi gminne jak i drogi powiatowe mają swojego właściciela, podobnie 

wojewódzkie i krajowe. Poprosił, aby radny przekazał taką informację mieszkance  

ul. Padlewskiego.  

Przypomniał, że zadanie budowy ul. Padlewskiego od początku do końca prowadziło 

Starostwo w części drogowej a więc nawierzchnia chodników i ulicy oraz zieleń. Po stronie 

Miasta było wykonanie wodociągu i kolektor sanitarny. Wygląd ul. Padlewskiego uległ 

poprawie, a żeby poprawić estetykę ulicy musi zostać urządzona tam zieleń. 

 
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1 i Nr 2  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 413/ 2014 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 
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Ad pkt 9. 

 KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia przez Miasto Mława 

pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania przebudowy 

nawierzchni chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie. 

 Odczytał projekt uchwały. 

 Poinformował, że projekt uchwały ma charakter intencyjny i podobne uchwały 

intencyjne były już podejmowane, czy to w przypadku ul. Warszawskiej, czy wcześniej –  

ul. Żuromińskiej, ul. Żwirki.  

 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjecie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  

i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Dobrze byłoby, gdyby ten chodnik został pociągnięty do ul. Granicznej. Jest to krótki 

odcinek o długości ok. 100 metrów. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Wszyscy byśmy chcieli, aby zostało to zrobione, ale jest to ciąg drogi wojewódzkiej  

i Marszałek Województwa Mazowieckiego i jego służby przewidziały tylko taki zakres do 

wykonania w tym roku. Nie mniej jednak liczymy, że zadanie zostanie rozszerzone i uda się to 

wykonać. Intencje Pani radnej, jak najbardziej rozumie i popiera nie tylko ze względów 

estetycznych, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pieszych. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 414/ 2014 
 

w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej  
Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania przebudowy  

nawierzchni chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie 
 

Ad pkt 10. 

 KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta o przyjęciu środków z Funduszu Spójności 

(FS). Odczytał projekt uchwały. 

 Wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest wymogiem w związku z tym, że Miasto Mława 

złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Mława”, który przeszedł pomyślnie etap oceny został 

zakwalifikowany do dofinansowania.  Uchwała będzie stanowiła jeden z  załączników do 

umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Wytyczne zostały zawarte w piśmie 

otrzymanym z Wojewódzkiego Funduszu w dniu 4 lipca br. i 18 lipca br. z wzorem takiej 

uchwały. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  

i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 415/ 2014 
 

o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS) 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 14.25 
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Ad pkt 11. 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska  

 Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek opłat za korzystanie 

przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na 

liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Mława.  

 Poinformowała, że w związku z dyskusją, jaka odbyła się podczas posiedzeń komisji 

poprosiła o naniesienie autopoprawki polegającej na ujednoliceniu tytułu uchwały z zapisem 

w paragrafie 1 – w tytule jest liczba mnoga <operatorów i przewoźników>, taki zapis 

proponuje się przyjąć w paragrafie 1. 

 Odczytała projekt uchwały.  

 Wyjaśniła, że przyjęcie stawki 0,00 zł wynika z analizy, jaka został dokonana. Ilość 

zatrzymań przewoźnika, który przy transporcie publicznym Miasta Mława wysokość opłat 

wliczy do usługi  na którą jest ogłoszony przetarg, czym spowoduje podrożenie usługi. Pod 

uwagę brana była również ilość kursów autobusów dalekobieżnych, które zatrzymują się na 

naszych przystankach. Z analizy wynika, że jest to mała ilość. Sto zatrzymań samochodów 

może spowodować, że maksymalny dochód w ciągu miesiąca będzie wynosił 5,00 złotych. 

Nakłady pracy nie zrekompensują dochodów, które wpłynęłyby do budżetu Miasta. Zgodnie 

z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym stawka nie może być wyższa za jedno 

zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym niż 5 groszy i 1 złotych za zatrzymanie na 

dworcu.  

 Jest to uchwała prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

   

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

i uzyskał pozytywną opinię. 
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Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 

Czy należy rozumieć, że np. przewoźnik PKS Warszawa będzie mógł bezpłatnie 

zatrzymywać się na przystankach komunikacji w Mławie? I jak jest z ustalaniem godzin 

zatrzymywania się? 

 

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska  

Tak, ale aby się zatrzymywać musi posiadać zgodę Urzędu Miasta. Są zasady i jest to 

regulowane. Jeśli byłaby jakaś kolizja wówczas jest podstawa do odmowy wydania takiej 

zgody. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z autopoprawką 

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 416/ 2014 
 

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników  

z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym  

jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych  

na obszarze Miasta Mława 

 

Ad pkt 12. 

 MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad korzystania  

z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mławie. Poinformował, że w związku z porozumieniem między 

Burmistrzem Miasta Mława a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie, 

przy akceptacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego został utworzony w Mławie Oddział 

WORD. Dlatego też przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie utworzono plac 

manewrowy w celu odbycia jazd próbnych.  

 Do projektu tej uchwały dołączony jest załącznik  w postaci regulaminu udostępniania 

placu manewrowego MOSiR w Mławie w celu przeprowadzenia jazd próbnych. 
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 Sekretarz Miasta odczytał projekt tej uchwały. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 417/ 2014 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności 
publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 

 

Ad pkt 13.  

 MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Mława z dnia 8 lutego 2011r. Nr IV/34/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej 

uchwały jest ona związana z powstaniem w Mławie Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego i placu manewrowego. 

 Przed dzisiejszą sesją Państwo radni otrzymali poprawioną wersję załącznika do tej 

uchwały. Załącznikiem jest cennik najmu za wynajem:  

- toru na placu manewrowym za 30 minut – cena brutto: 30,75 zł 

- placu manewrowego dla WORD za m-c – cena brutto: 123,00 zł 

- pomieszczeń w budynku Olimpijka dla WORD za m-c – cena brutto: 492,00 zł 

Sekretarz Miasta odczytał projekt uchwały.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 418/ 2014 
 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. Nr IV /34/ 2011  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń 

użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 

 

Ad pkt 14.  

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  

w Mławie na południe od ul. Napoleońskiej na działkach oznaczonych numerami: 1928/1, 

1932/1, 1933/5, 1933/9, 1936/5, 1936/9, 1936/7, 1933/11, 1933/7, 1938/1, 1944/1 i 1939. 

Wniosek o nadanie nazwy ulicy Józefa Skrobińskiego jednej z ulic w Mławie złożył Polski Klub 

Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie oraz Parafia Św. Jana Kantego w Mławie. 

Kopię wniosku Państwo radni otrzymali w materiałach, a przed dzisiejszą sesją, na wniosek 

jednej  z komisji rozdane zostało zmienione i bardziej szczegółowe uzasadnienie do projektu 

tej uchwały.  

 Józef Skrobiński urodził się 26 stycznia 1910r. w Mławie Wólce, a zmarł 22 stycznia 

1979r. w Łodzi. Był malarzem i reżyserem. W młodości uczył się m.in. w Gimnazjum  

im. St. Wyspiańskiego w Mławie, a następnie studiował matematykę na Uniwersytecie 

Warszawskim. Podczas tych studiów rozpoczął również studiowanie malarstwa i rysunku.  

 W dorosłym życiu zajmował się realizacją filmów, przede wszystkim oświatowych  

z zakresu matematyki, fizyki i astronomii. Drugą pasją Józefa Skrobińskiego było malarstwo,  

a jego twórczość malarska łączona była z tzw. łódzką szkołą realistów (przedstawiających 

surowy klimat łódzkiej architektury). Najbardziej znane są jego obrazy olejne i akwarale,  

a wizytówką są krajobrazy Łodzi i okolic.  
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Swoją twórczość prezentował na wystawach Związku Zawodowego Polskich Artystów 

Plastyków, a później Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1962r. brał udział  

w Wystawach Malarzy Realistów w warszawskiej Zachęcie. Jego obrazy można oglądać  

w zbiorach muzeów i galerii w Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gdańsku, 

Słupsku, Kłodzku. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII/ 419/ 2014 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Ad pkt 15.  

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Przedmiotem 

zamiany będą niezabudowane nieruchomości położone w Mławie oznaczone numerami: 

- 747/3 i 747/4 o łącznej powierzchni 874 m2 – stanowiące własność Miasta Mława  

- 713/1 o powierzchni 41 m2 – stanowiąca własność osób fizycznych 

 Nieruchomości położone są w Mławie przy ul. Grzebskiego i przy Rondzie Ks. Jerzego 

Popiełuszki. Poinformował, że zamiana nastąpi w wyniku uzgodnień między właścicielami 

nieruchomości nr 713/1 a Miastem Mława. W wyniku zamiany Miasto Mława nabędzie 

nieruchomość na której zostało urządzone Rondo Ks. Jerzego Popiełuszki, a osoby fizyczne 

powiększą swoje nieruchomości nr 713/2, 714, 716/2 i uzyskają możliwość poprawienia 

warunków ich zagospodarowania.  

 Propozycja zawarta w uchwale jest wynikiem negocjacji, jakie toczyły  

się z właścicielami nieruchomości przy innej sprawie dotyczącej zmiany nieruchomości   
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w rejonie ul. Płockiej, gdzie Miasto Mława dokonało zamiany nieruchomości w związku  

z realizacja przyszłej drogi zbiorczej w której ciągu znajduje się m.in. Al. Świętego Wojciecha. 

Ta ulica ma być dalej przedłużona do ul. Płockiej i ul. Zabrody oraz drogi krajowej nr 7. Wtedy 

właśnie pojawił się wniosek właścicieli tej nieruchomości, aby zamianę tamtych 

nieruchomości rozszerzyć również o te działki. Co do tamtej zamiany  Rada Miasta już się 

wypowiedział, gdyż podejmowane były wcześniej uchwały i dokonane były wyceny 

nieruchomości. Uzgodniono, że ta zamiana będzie dokonywana w odrębnym postępowaniu  

i dlatego dziś przedstawiany jest ten projekt uchwały.  

 Działki 347/ 3 i 747/4 są obecnie częścią pasa drogowego ul. Grzebskiego i uzyskano 

pozytywną opinię zarządcy drogi co do możliwości zmniejszenia szerokości drogi i długości 

pasa drogowego. Zmniejszenie nastąpi o ok. 5 do 6 m na tym odcinku ul. Grzebskiego, która 

ma obecnie szerokość od 26m do 32 m . 

 Wartości zamienianych nieruchomości zostaną określone przez rzeczoznawcę 

majątkowego. W przypadku nierównej wartości nieruchomości zastosowana zostanie 

dopłata, której wysokość będzie równa różnicy tych wartości.  

Odpowiadając na pytanie, jakie zostało zadane podczas posiedzenia Komisji 

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o to, jakie 

urządzenia znajdują się w pasie drogi poinformował, że na działkach tych znajdują  

się m.in. podziemne linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz gazociąg  

o średnicy 110 mm . Nie ma tam natomiast kanalizacji sanitarnej czy deszczowej,  

ani wodociągu. Ponieważ nieruchomość, która jest własnością Miasta zmieni swojego 

właściciela i wcześniej stosowana była taka praktyka, że przy zamianie nabywca 

nieruchomości obciąża tę nieruchomość służebnością przesyłu lub służebnością gruntową na 

rzecz zarządców tych sieci. Dlatego też należy oczekiwać, że dla zarządców tych sieci takie 

obciążenie nieruchomości nastąpi. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Pamięć jest zawodna, ale pamięta, jak na początku lat 90-tych  podczyszczany były 

kolektor burzowy biegnący od PEC Sp. z o.o. Na tym odcinku trwały prace związane  

z podczyszczaniem tego kolektora. Pamięta, że kolektor ten został bardzo źle zbudowany, 
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wręcz krzyżował się z wodociągiem. Być może dziś kolektor ten już nie funkcjonuje. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że kolektor burzowy w tym miejscu istniał.  

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 W związku z tym pytaniem na posiedzeniu Komisji zostało to sprawdzone na mapach 

geodezyjnych. Kolektor rzeczywiście tam przebiega. Działki, które są przedmiotem zamiany 

są wydzielone do chodnika. Natomiast kolektor o którym Pan radny mówi, to jest kolektor, 

który jest położony po przeciwnej stronie chodnika. Biegnie on wzdłuż południowej krawędzi 

chodnika.  

  

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 420/ 2014 

w sprawie zamiany nieruchomości 

 

Ad pkt 16. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił dwa projekty uchwał Rady Miasta w sprawie nabycia nieruchomości. 

Pierwszy projekt uchwały dotyczył nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Mława 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 537/16 o powierzchni 12 m2 , położonej przy 

ul. Strażackiej. Nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Mława następuje z przeznaczeniem 

na urządzenie gminnej drogi publicznej – ul. Strażackiej. Na tej działce już obecnie znajdują 

się urządzenia – chodnik i część nawierzchni jezdni. Jeśli uchwała zostanie podjęta możliwe 

będzie uporządkowanie stanu prawnego tej nieruchomości. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 421/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości 

Miasta Mława niezabudowanych nieruchomości o numerach: 1159/1 o powierzchni 32 m2  

i 1154/1 o powierzchni 201 m2. Nieruchomości położone są w Mławie przy ul. Niskiej, a ich 

nabycie następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej. Jest to kolejna 

uchwała dotycząca tej ulicy. Jest zamiar, aby na tej ulicy po stronie północno-zachodniej 

zrealizować chodnik dla pieszych. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 422/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

Ad pkt 17. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej numer 1293/2,  

o powierzchni 93 m2, która położona jest w Mławie przy ul. Stefana Batorego.  
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 Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożył właściciel przyległej nieruchomości nr 1291, 

który obecnie dzierżawi przedmiotową nieruchomość. Ponieważ nieruchomość nr 1293/2 nie 

może być zagospodarowana jako odrębna, jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na 

rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej 

zagospodarowania. 

 Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej 

wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 423/ 2014 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości komunalnej numer 1183/2 o powierzchni 906 m2, która 

położona jest w Mławie przy ul. Niskiej. Wielkość i kształt działki powodują, że nie nadaje się 

ona do samodzielnej zabudowy. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu 

ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.  

W przetargu mogą uczestniczyć właściciele tych nieruchomości. Cena wywoławcza zostanie 

ustalona w wysokości nie niższej niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 



28 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 424/ 2014 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 15.10 

 

Ad pkt 18.  

 MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia Miasta Mława do 

realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. Wyjaśnił, że dnia 24 marca 2014r. Miasto Mława złożyło do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o udział w projekcie 

systemowym dofinansowanym ze środków unijnych pn.: „wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja 

Przyszłość”. Wniosek został oceniony pozytywnie i Miasto Mława zostało wyłonione przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego na partnera projektu. Projekt będzie realizowany 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z wybranymi gminami  

z województwa mazowieckiego. Do udziału w projekcie została zakwalifikowana Szkoła 

Podstawowa Nr 4 w Mławie. 

 Projekt obejmuje zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zakwalifikowanych do 

projektu oraz przeprowadzenie w zakwalifikowanych szkołach po 200 godzin zajęć 

pozalekcyjnych z języka obcego, matematyczno-przyrodniczych, poradnictwa edukacyjno-

zawodowego. 

 Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

budżetu państwa i budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego bez udziału środków  

z budżetu Miasta Mława. Podjęcie uchwały jest konieczne do zawarcia umowy na realizację 

projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. 

Odczytał projekt uchwały. W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej 

uchwały. 
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XLII / 425/ 2014 

w sprawie przystąpienia Miasta Mława do realizacji projektu  

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Ad pkt 19. 

 MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta  

 Przedstawił poprawiony projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału Miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Tą poprawioną wersję projektu uchwały 

Państwo radni otrzymali przed sesją. Różnica polega na tym, że  w paragrafie 1 dopisana 

została ulica Smyczkowa (po ul. Majowej) oraz ul. Józefa Skrobińskiego w okręgu nr X (nazwa 

tej ulicy była podejmowana podczas dzisiejszej sesji w punkcie 14). Dodanie nawy ulicy 

Józefa Skrobińskiego było konsultowane z Komisarzem Wyborczym. 

Odczytał projekt uchwały. W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej 

uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska  oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XLII / 426/ 2014 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na okręgi wyborcze,  

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym 

 

Ad pkt 20. 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętej podczas  

XLI sesji Rady Miasta Mława w dniu 24 czerwca 2014r. 

 

Ad pkt 21. 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Poprosił o umożliwienie przedstawienia informacji w formie prezentacji 

multimedialnej  dot. inwestycji jakie zostały zakończone oraz są realizowane w Mławie, jak 

również informację dotyczącą Systemu Informacji Miejskiej.  Pierwsza część sprawozdania 

byłaby tradycyjna.  

 Przedstawił informację za okres między sesjami. Poinformował,  

że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 28 zarządzeń, które są 

publikowane na stronie internetowej Miasta Mława. 

Następnie przedstawił informację  z pracy wydziałów Urzędu Miasta: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: 

 decyzje o warunkach zabudowy – wydano 16 decyzji 

 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego – wydano 4 decyzje 

 dzierżawa nieruchomości – podpisano 15 umów 

 sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 akt notarialny 

 sprzedaż nieruchomości – 3 akty notarialne 

 zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości – 3 zaświadczenia 

 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 decyzje 
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Ponadto przyjęto informację dot. realizacji uchwał podjętych podczas sesji rady Miasta Mława w dniu 

24 czerwca 2014r., które są w trakcie realizacji: 

- XLI/405/2014 – w sprawie nabycia nieruchomości – zostały nabyte nieruchomości nr nr 310/1, 555/1 –  

ul. Studzieniec 

- XLI/407/2014 – w sprawie nabycia nieruchomości – został sporządzony aneks do protokołu z rokowań  

- XLI/409/2014 – w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – został wywieszony wykaz nieruchomości  

- XLI/410/2014 – w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – został wywieszony wykaz nieruchomości  

- XLI/411/2014 – w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – został wywieszony wykaz nieruchomości  

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 

 decyzje o zajęciu pasa drogowego – wydano 26 decyzji 

 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano 

16 decyzji 

 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano  

13 decyzji 

 decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – wydano 6 decyzji 

 decyzje na wycinkę drzew i krzewów – wydano 20 decyzji 

 wydano decyzję umorzeniową opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 1 decyzja na kwotę 

371,60 zł 

Ponadto przyjęto informację w zakresie: 

 Drogi gruntowe o nazwie Łączna, Pużaka i Altera zostały wzmocnione destruktem asfaltowym. 

 Rozpoczęto roboty związane z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Szpitalnej (droga 
powiatowa) strona prawa od ul. Wojska Polskiego w kierunku Al. Marszałkowskiej. Roboty mają 
potrwać do końca września. Wykonawcą robót jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 
MPDM Sp. z o. o. w Mławie. 

 Najkorzystniejszą ofertę na zadanie: Oznakowanie ulic w mieście Mława – system informacji miejskiej 
przedstawiła  firma: UTAL Sp. z o.o.  z Poznań-Gruszczyn , ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.  W dniu 
1 września br. zostanie podpisana umowa na kwotę  147 274,05 zł. brutto. 
 

 Raport z działań Straży  Miejskiej: 
 przyjęto oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające w 305 zgłoszeniach od mieszkańców 

miasta 

 przeprowadzono 9 wspólnych służb lub działań z Policją 

 ujawniono 41 zdarzeń za pomocą Monitoringu Miejskiego, informację przekazano do patroli 

Straży Miejskiej i Policji 
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 44 razy konwojowano wartości pieniężne 

 23 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez pracowników z innych 

wydziałów  Urzędu Miasta  

 prowadzono wspólne działanie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – 3 razy, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocz Społecznej – 2 razy, Powiatowym Lekarzem Weterynarii – 1 raz, Strażą 

Pożarną – 3 razy 

 nadzorowano osoby skierowane do wykonywania prac porządkowych: 34 razy – przez 134 

razy przez TBS Sp. z o.o. w Mławie 

 7 razy wzywano karetkę pogotowia do osoby przebywającej w miejscu publicznym  

i wymagającej pomocy,  

 13 razy zabezpieczano uroczystości publiczne 

 przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach 9 bezpańskich psów,  

 przekazano 5 spraw do innych służb miejskich w celu podjęcia interwencji w zakresie ich 

czynności 

 przeprowadzono 17 kontroli porządkowych posesji  

 4  razy przeprowadzono radarową kontrolę prędkości, ujawniono 114 wykroczeń, największe 

prędkości zarejestrowano na ul. Płockiej 105 km/h, ul. Kościuszki 99 km/h   

 w okresie sprawozdawczym ujawniono i rozliczono 344 wykroczenia 

 

 

 Wydział Rozwoju i Inwestycji: 

 Poinformował o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach:   
- Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie 
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „BUD-POL” Paweł Giżyński, ul. Napoleońska 95, 06-500 Mława  
Cena: 134 480,89zł brutto 
Data podpisania umowy: 30.06.2014r. 
 
- Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III – budowa punktu kamerowego nr 12 
Wykonawca: Zakład Telekomunikacji i Radiomechaniki Wojciech Chyliński, ul. Henryka Pogorzelskiego 29,  
06-500 Mława 
Cena: 49 902,33zł brutto 
Data podpisania umowy: 30.06.2014r. 
 
- Zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: „INTERNET = świ@t bez 
barier” 
Postępowanie unieważnione, cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
- Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie 
Termin składania ofert: 31.07.2014r. 
Zawnioskowano do Rady Miasta o zwiększenie środków finansowych. 
Najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin –  
548 504,69zł 
 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie 
Termin składania ofert: 05.08.2014r. 
Zawnioskowano do Rady Miasta o zwiększenie środków finansowych. 
Najkorzystniejsza oferta: Zakład Wielobranżowy Tomasz Świtalski, ul. Nowowiejska 23, 06-500 Mława –  
393 233,26zł 
 
- Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Srebrnej w Mławie w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie 
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Wykonawca: Zakładem Hydraulicznym „INSMONT” s.c., ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława 
Cena: 117 890,97zł brutto 
Planowana data podpisania umowy: po 21.08.2014r. 
- Zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: INTERNET = świ@t bez barier - 
Przetarg II 
Wykonawca: SUKURS Sp. z o. o., ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno  
Cena: 34 007,04zł brutto 
Data podpisania umowy: 12.08.2014r. 
 
- Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie 
Termin składania ofert: 12.08.2014r. 
Zawnioskowano do Rady Miasta o zwiększenie środków finansowych. 
Najkorzystniejsza oferta: MARBUD Marek Jaworski, ul. Warszawska 46/2,  
06-500 Mława – 397 534,44zł 
 
- Konserwacja i aktualizacja sprzętu i oprogramowania komputerów beneficjentów ostatecznych projektu 
pn.: "INTERNET = świ@t bez barier" 
Wykonawca: P.H.U. Compan Wojciech Watkowski, ul. Jana Pawła II 1e, 09-200 Sierpc 
Cena: 16 383,60zł brutto 
Planowana data podpisania umowy: 20.08.2014r. 
 
- Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława 
Termin składania ofert: 15.09.2014r.  
 
- Zamieszczenie ogłoszenia prasowego promującego projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier” (VIII 2014) 
Wykonawca: Spółdzielnia Pracy „Ciech-Press” „Tygodnik Ciechanowski”, ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów, 
Tygodnik Gazeta Mławska, ul. Długa 9A, 06-500 Mława 
Cena: 936,00 zł brutto 
 
- Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na terenie MOSiR w 
Mławie 
Termin składania prac konkursowych: 21.08.2014r.  
 
Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji: 

 
1. Realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz „INTERNET = świ@t bez barier”, dofinansowane 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
2. Projekt pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława” został zakwalifikowany do dofinansowania. 
 

3. Projekt pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” został zakwalifikowany 
do dofinansowania.  

4. W terminie od 16 lipca do 10 sierpnia 2014 roku odbyły się Konsultacje społeczne projektu  Strategii 
Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku. 

Celem konsultacji było uzyskanie od wszystkich zainteresowanych uwag, opinii, propozycji do projektu 

prezentowanego dokumentu.  

W ramach konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii który był 

zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Miasta 

Mława. Wraz z projektem dokumentu dostępna była Ankieta konsultacyjna. 

Wypełnioną kartę konsultacyjną można było dostarczyć do Urzędu Miasta, wysłać pocztą na adres 

Urzędu lub wysłać elektronicznie. 
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Do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii zaproszono pisemnie  przedstawicieli Osiedli  

i Radnych Rady Miasta.  

Na stronie internetowej Miasta Mława została utworzona zakładka, informująca o procesie konsultacji 

dokumentu. W ramach konsultacji Ankiety złożyło 14 osób, przekazując  opinie, uwagi i propozycje do projektu 

Strategii.  

5. W dniach 12.06.2014r. – 20.06.2014r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rozkładu jazdy oraz 

przebiegu tras planowanej do uruchomienia komunikacji miejskiej. W dwóch zorganizowanych 

spotkaniach z mieszkańcami Miasta wzięły udział łącznie 92 osoby. W ramach konsultacji wpłynęło  

w terminie łącznie 11 wniosków z uwagami (dodatkowo 1 po terminie). Wszelkie zgłoszone w ramach 

konsultacji społecznych uwagi zostały dokładnie przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione. 

 
Urząd Stanu Cywilnego: 

 sporządzono akty małżeństwa – 64 sztuki, w tym: ślub cywilny – 18, ślub konkordatowy – 44, 

umiejscowione – 2     

 sporządzono akty urodzenia – 100 sztuk 

 sporządzono akty zgonu – 64 sztuki 

 sporządzono oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 27 sztuk 

 przyjęto zapewnienia do ślubu cywilnego – 12 sztuk 

 wydano oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego  – 3 sztuki 

 wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego – 25 sztuk 

 wydano decyzje w sprawach dotyczących umiejscowienia, uzupełnienia lub sprostowania 

danych w aktach stanu cywilnego – 22 sztuki 

 wydano decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk – 2 sztuki 

 wydano zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą –  

2 sztuki 

 wydano odpisy aktów stanu cywilnego – 743 sztuk 

Wydział Spraw Obywatelskich: 

 przyjęto wnioski o wydanie dowodu osobistego – 503 wnioski 

 przyjęto zgłoszenia o utracie dowodu osobistego – 29 zgłoszeń 

 wydano 572 dowody osobiste 

 wydano 6 decyzji w sprawach o wymeldowanie 

 wydano 493 unieważnienia dowodu osobistego 

 wymeldowało się z miasta 96 mieszkańców 
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 zameldowało się w mieście 51 mieszkańców 

 przemeldowało się w obrębie miasta 116 mieszkańców 

 zameldowało się na pobyt czasowy w mieście 88 mieszkańców innych miejscowości 

 zameldowało się na pobyt czasowy poza miastem 32 mieszkańców Mławy 

 zameldowało się 18 cudzoziemców 

 urodziło się 34 dzieci 

 zmarło 37 osób 

 dokonano84 aktualizacji zawarcia związku małżeńskiego oraz zmiany w aktach małżeństwa 

 udostępniono 106 informacji adresowo-osobowych 

 
Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 
Ogłosił 2 minutową przerwę techniczną.   
 
 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację w formie prezentacji multimedialnej nt. inwestycji miejskich 
zakończonych oraz realizowanych w Mławie (zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu): 

- przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo – cena: 385 303,13 zł brutto, inwestycja 
zrealizowana 

- przebudowa przepustów na rzece Seracz etap III – cena:  212 304,72 zł brutto, 
inwestycja zrealizowana  

- przebudowa nawierzchni ul. ZWM – cena: 161 683,02 zł brutto, inwestycja 
zrealizowana 

- przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia – cena: 63 022,99 zł brutto, inwestycja 
zrealizowana 

- przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej – cena: 79 572,83 zł brutto, 
inwestycja zrealizowana 

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód 
opadowych w rejonie ul. Banku Miasta – cena 143 875,08 zł brutto (I etap); jest to zadanie 
wieloletnie 

- budowa chodnika na ul. Szpitalnej, inwestycja zrealizowana 
- przebudowa chodników w ul. Banku Miast – cena: 45 500,00 zł brutto, inwestycja 

zrealizowana 
- budowa chodników na cmentarzu komunalnym – cena: 147 000,00 brutto, 

inwestycja zrealizowana 
- budowa chodników w ul. Misjonarskiej – cena: 53 200,00 zł brutto, inwestycja 

zrealizowana 
- budowa chodnika w ul. Brukowej – cena: 112 254,00 zł brutto, inwestycja 

zrealizowana 
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- budowa chodników na terenie OKM od bloku nr 1 do bloku nr 7 oraz od bloku nr 23 
do ul. Zachodniej – cena: 102 140,00 zł brutto, inwestycja zrealizowana 

- przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej – cena: 49 860,00 brutto, inwestycja 
zrealizowana 

- budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie – cena: 280 000,00 zł 
brutto, inwestycja zrealizowana 

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej i ul. Sosnowej – 
wartość inwestycji: 1 882 418,09 zł brutto, zadanie wieloletnie 

- przebudowa kopca przy ul. Kościelnej – cena: 134 480,89 zł brutto, zadanie jest  
w trakcie realizacji  

- budowa monitoringu Miasta Mława etap III (budowa punktu kamerowego nr 12) – 
cena: 49 902,33 zł brutto, zadanie jest w trakcie realizacji 

- przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 – cena: 87 945,00 zł brutto, 
termin wykonania: 28.08.2014r. 

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Srebrnej – cena: 117 890,97 zł 
brutto, termin wykonania: 30.09.2014r. 

- przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR – cena: 548 504,69 zł brutto, 
termin wykonania: 15.10.2014r. 

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK etap I – wartość zadania:  
3 398 080,11 zł brutto, zadanie wieloletnie  

- budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej 
– cena: 548 504,69 zł brutto, termin wykonania: 15.10.2014r. 

- ogłoszony został konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu z urządzeniami do 
ćwiczeń siłowych na terenie MOSiR – termin składania prac: 21.08.2014r. 

- inne projekty zakwalifikowane do dofinansowania: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” oraz 
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”  

- świadczenie usługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława – ogłoszono 
przetarg, termin składania ofert: 15.09.2014r. 

 
Następnie Burmistrz Miasta Mława zaprezentował wizualizację elementów Systemu 

Informacji Miejskiej dla Miasta Mława dotyczącą nowych tablice z nazwami ulic i nazwami 
instytucji (zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 

 
 
Ad pkt 22. 
 Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Poinformował od ostatniej sesji do Rady Miasta Mława dnia 4 lipca br. wpłynęła 

skarga na działalność Burmistrza Miasta Mława od Państwa Renaty i Andrzeja 

Jędrzejewskich; pełnomocnikiem skarżących jest adwokat Andrzej Jeziorski – Kancelaria 

Adwokacka S. C. – Teresa Jeziorska i Andrzej Jeziorski. Przypomniał, że kopia skargi wraz  

z załącznikami została Państwu radnym przekazana w materiałach na dzisiejszą sesję Rady 

Miasta w związku z tym nie będzie jej odczytywał. 
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Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Miasta wnioskował o przekazanie skargi 

do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (12 głosami za, 3 głosami przeciw  

i 1 wstrzymującym się) przyjęła wniosek o skierowanie skargi Państwa Renaty i Andrzeja 

Jędrzejewskich do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława w celu jej zbadania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Poprosił, aby radny Ryszard Prusinowski  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przedstawił wyniki kontroli Komisji, w związku z pismem radnego Michała Nowakowskiego, 

skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Mława w dniu 21 maja 2014r. Przypomniał, 

że pismo to było odczytywane podczas obrad XL sesji Rady Miasta Mława w dniu 20 maja 

2014r., a dotyczyło procedury łączenia i podziału działek położonych w Mławie przy  

ul. Płockiej. 

 

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 Odczytał punkt Ad 3 Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława  

z dnia 10 lipca 2014r. (kopia tej części Protokołu stanowi załącznik do niniejszego Protokołu).  

 

 Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

 Zwrócił się w imieniu mieszkańców Miasta i Powiatu Mławskiego korzystających  

z usług szpitala z prośbą do Pana Burmistrza i do Wysokiej Rady o wygospodarowanie 

środków w budżecie Miasta na remont nawierzchni ul. Dobrskiej na wysokości szpitala. 

Nawierzchnia ulicy jest zniszczona i utrudnia poruszanie się z parkingu do szpitala.  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Odpowiadając stwierdził, że problem ten jest znany  i od początku roku przymierzamy 

się do wykonania tego zadania. Traktuje to jako inwestycję, nie jako remont, gdyż na ulicy tej 

jest bardzo cienka warstwa wysłużonego asfaltu, a natężenie ruchu jest duże.  

 Myślimy nie tylko o wymianie nawierzchni, ale przymierzamy się również do tego, aby 

wybudować chodniki i poprawić stan bezpieczeństwa na parkingu przy pawilonach. Jeśli 
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tylko znajdą się odpowiednie środki w budżecie na pewno przystąpimy do wykonania tego 

zadania.  

 

 Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

 Przypomniał, że w dniu 6 sierpnia br. odbył się Festyn Rodzinny na Wólce. W związku 

z tym, korzystając z okazji podziękował pracownikom Miejskiego Domu Kultury, 

pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracownikom Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej i Zespołowi Placówek Oświatowych Nr 2. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Poruszył sprawę dotyczącą zwiększenia środków na utrzymanie bezpańskich psów. 

Przypomniał, że temat ten zgłaszał już podczas posiedzenia Komisji Budownictwa. Jest to 

zjawisko nie do końca zrozumiałe. Na tę chwilę jest już chyba 128 tysięcy złotych 

przeznaczonych na ten cel i uważa, że tych pieniędzy będzie jeszcze potrzeba znacznie 

więcej. W tej chwili w schroniskach mamy 47 psów, a z informacji jaką otrzymaliśmy wynika, 

że jeden pies kosztuje średnio 340,00 zł , co daje kwotę w wysokości 191 740,00 zł 

utrzymania rocznego psów w schroniskach. Z przekazywanych informacji wynika, że zjawisko 

to nie będzie maleć, a raczej narastać. Jest to temat, który wymaga głębszej analizy.  

 Poinformował, że Przewodnicząca Zarządu Osiedla Śródmieście podzieliła się z nim 

pewnym tematem. Otóż dnia 10 lipca br. zgłosiła do Straży Miejskiej zapadnięcie chodnika  

w ul. Grzebskiego, naprzeciw Stacji benzynowej. Funkcjonariusze załatali dziurę kawałkiem 

pustaka, owijając go taśmą biało-czerwoną. Taki stan trwa do dzisiaj. Być może nie zadziałała 

tu właściwa komunikacja między Strażą Miejską a Wydziałem Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Jego zdaniem przyczyną zapadnięcia chodnika były 

obfite opady deszczu. Poprosił o podjęcie szybkich kroków w celu usunięcia tego 

niebezpieczeństwa.  

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Zapytał, jak przedstawia się sprawa dotycząca budowy dworca zintegrowanego?  

W ubiegłym roku wyłoniona została firma, która ma realizować to ważne przedsięwzięcie 

przy Al. Świętego Wojciecha. Czy zapisy porozumienia w poszczególnych punktach są 

realizowane? Czy jest szansa, że przedsięwzięcie to będzie zrealizowane w terminie? 
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Poinformował, że na jutro jest zaplanowane spotkanie z inwestorem, podczas 

którego będziemy rozmawiać na temat realizacji tej inwestycji. Widzieliśmy koncepcję 

zagospodarowania terenu, która była już raz poprawiana. Całość koncepcji robi wrażenie. 

Partner prywatny jest mocno zmotywowany i chce budować. W pierwszej kolejności ma być 

budynek, w którym będzie mieścił się dworzec.  

 Poinformował, że Pani Burmistrz na zaproszenie Prezydenta Ciechanowa i Marszałka 

Województwa Mazowieckiego uczestniczyła dziś w spotkaniu poświęconym Regionalnemu 

Instrumentowi Terytorialnemu, czyli możliwości finansowania ważnych przedsięwzięć dla 

samorządu, a dla Miasta Mława – budowy Al. Świętego Wojciecha i centrum 

przesiadkowego.  

 Przypomniał, że przed kilkoma miesiącami odbyła się dyskusja, że nasz projekt 

budowy Al. Świętego Wojciecha wraz z pełną infrastrukturą oraz budową centrum 

przesiadkowego zyskał akceptację Jednostki Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Ważne jest to, że nie wszystkie miasta taką akceptację otrzymały. W związku z tym jest 

bardzo duża szansa, że w nowej perspektywie środków unijnych otrzymamy dofinansowanie 

na budowę Al. Świętego Wojciecha w raz z niezbędną infrastrukturą. Wartość tego zadania, 

to ok. 10 milionów złotych i takie pieniądze mogą przyjść do Mławy. Natomiast budynek  

w całości ma być budowany przez inwestora prywatnego. Motywujemy do działania  

i kontaktujemy się z tym inwestorem, żeby inwestycja została wybudowana w czasie, a jej 

rozpoczęcie nastąpiło jeszcze w tym roku.  Planowane zakończenie to koniec 2016r. 

 Poinformował, że Zarząd PKP SA w dniu 14 lutego br. podjął decyzje, że innowacyjny 

dworzec systemowy będzie budowany na miejscu starego, obecnie istniejącego na Wólce. 

Prace powinny się rozpocząć jeszcze jesienią tego roku.  

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Poinformowała, że Regionalny Instrument Terytorialny w przypadku subregionu 

Ciechanowa powinien dotyczyć wszystkich powiatów w tym regionie. Spośród zgłoszonych 

propozycji projektu duża ilość została odrzucona. W systemie zero jedynkowym (czy projekt 

wpisuje się w priorytety, które preferuje Unia Europejska) nasze dwa zadania dostały ocenę 

„jeden”. Wiele sąsiednich powiatów, np. żuromiński otrzymały ocenę „zero”, a są też takie, 

które ocenione zostały zero/jeden. 

 Regionalny Instrument Terytorialny, to są pieniądze znaczone. Jeżeli Komisja 

europejska zatwierdzi projekty, które są zapisane, to będzie pewność, że te pieniądze 

pozyskamy. 
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 Podczas tego spotkanie otrzymaliśmy również informację o Regionalnym Programie 

Operacyjnym, gdzie w ramach konkursów będziemy mięli wiele możliwości pozyskiwania 

środków – po negocjacjach, w drugiej połowie września projekt zostanie przesłany do 

Komisji europejskiej. Zatwierdzenie nastąpi pod koniec września lub na początku 

października br.   

 

 Radny ARTUR DĘBSKI 

 Obawia się, że może nastąpić przesuniecie inwestycji dot. budowy Al. Świętego 

Wojciecha o co najmniej rok ze względu na to, że wchodzimy w teren PKP, a oni muszą 

rozliczyć inwestycję. W każdym razie tak zrozumiał informację, która była podana podczas 

posiedzenia Komisji Budownictwa.  

 Zapytał, jak jest z obwodnicą zachodnią w kontekście przebieg trasy S7 na wysokości 

węzła Modła? 

 Kolejne pytanie dotyczyło zasad dzierżawienia gruntu pod Rekonstrukcję Bitwy pod 

Mławą? Czyją jest własnością? Ile nas kosztuje utrzymanie? Czy była może dyskusja  

nt. ewentualnego nabycia tego terenu?  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Przypomniał, że kilka tygodni temu zaprosił radnych oraz przedstawicieli firmy 

Transprojekt na spotkanie dotyczące przebiegu trasy S7 w granicach administracyjnych 

naszego Miasta wraz z budową węzłów komunikacyjnych na terenie Miasta i w sąsiedztwie 

Mławy. Podczas spotkania przedstawiona została szczegółowa koncepcja przebiegu trasy S7. 

Od kilku lat mówimy już na temat jej budowy. Dzisiaj zachodni odcinek obwodnicy Miasta 

biegnie od wiaduktu na ul. Gdyńskiej i dalej do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7. 

Obwodnica będzie miała ok. 7 km długości.  

 Poinformował, że Marszałek Województwa Mazowieckiego na prośbę Burmistrza 

Miasta Mława zadeklarował, że odcinek połączenia drogi krajowej nr 7 z trasą S7 

Województwo Mazowieckie ujmie w swoich planach zagospodarowania przestrzennego,  

co zostało zrobione w czerwcu br., po to, aby można było wybudować całą obwodnicę 

zachodnią w ramach nowego rozdania środków unijnych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Droga wojewódzka będzie miała w tym miejscu ok. 9 km długości.  

Jej wykonanie będzie w całości realizowane przez Zarząd Województwa mazowieckiego  

w ramach środków unijnych.  Tym samym utrzymanie tej drogi będzie po stronie 

województwa. Przewiduje, że przyszłości obecne połączenie siódemki z przyszłą trasą S7 

weźmie na swoje utrzymanie. 
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 Teren o powierzchni prawie 42 ha pod Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą jest 

zarządzany przez Agencję Nieruchomości Skarbu Państwa. Zamierzenie jest takie, że chcemy 

pozyskać ten teren nieodpłatnie przy współpracy z Gminą Wieczfnia Kościelna.  

 

 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI  

 Nawiązał do sprawy dotyczącej Systemu Informacji Miejskiej – oznakowanie nazw ulic 

było już robione w roku 2006 i uległo pewnego rodzaju dewastacji. Z jednej strony 

spowodował to wandalizm, z drugiej amatorzy złomu. W związku z tym zapytał, czy ten nowy 

system będzie odporny? 

  

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Trudno powiedzieć, czy wandale go nie zniszczą. Wiele mamy przykładów nie tylko  

w Mławie, ale również w kraju, że mienie publiczne nie jest szanowane. Niszczone są kosze 

uliczne, ławki, elewacje budynków czy ogrodzenia. Jedno jest pewne, że ten System będzie 

na pewno trwalszy. Tablice z 2006r. były instalowane na nity, które były przecinane, a tablice 

spadały. Z czasem nity wymienione zostały na śruby, ale to nie przyniosło spodziewanego 

efektu. 

 Na pewno poprawiona będzie estetyka. Tablice informacyjne będą robione w takiej 

technologii, jak tablice z rejestracjami samochodów. Dużo lepsza będzie tez konstrukcja 

ramek (z materiałów ocynkowanych). Gwarancję dostaniemy na 7 lat, a zostaną 

zainstalowane do dnia 30 września br. na terenie Miasta.  

 

 Radny JANUSZ WOJNAROWSKI 

  Podziękował w imieniu własnym, jak również mieszkańców tej części Miasta za 

wykonanie inwestycji tak długo oczekiwanej, jaką było wykonanie ul. Wójtostwo. W budżecie 

Miasta na 2014r. znalazły się pieniądze tylko w połowie zabezpieczające tę inwestycję, 

jednak dzięki przychylności Pana Burmistrza, jak również Rady Miasta ul. Wójtostwo mogła 

być zrobiona. 

 Przypomniał historię tej inwestycji. W pierwszej kolejności została wykonana 

kanalizacja sanitarna z przykanalikami na odcinku od ul. Torfa Załęskiego do ogródków 

działkowych. Następnie położona została kostka chodnikowa po lewej stronie ulicy,  

a uwieńczeniem prac prowadzonych w tej ulicy było położenie nawierzchni. Na zakończenie 

jeszcze raz podziękował za wykonanie tej inwestycji. 
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Podziękował za te miłe słowa. Takich ulic a naszym mieście mamy bardzo wiele, ale za 

sprawą takiej efektywnej współpracy możemy się pochwalić wciąż przybywającymi ulicami, 

które zostały wyremontowane.  

 Nawiązał również do wypowiedzi radnego Jerzego Rakowskiego. Rzeczywiście rwące 

potoki wody sprawiają, że podmywana jest podbudowa, co powoduje zarywanie się 

nawierzchni chodników. Staramy się interweniować  natychmiast i jednocześnie informować 

o sposobie usunięcia uszkodzenia osobę zgłaszającą. 

 

 Pan KRZYSZTOF BRUŹDZIAK mieszkaniec Mławy  

 Jeśli chodzi o tereny przeznaczonych na zorganizowanie Rekonstrukcji Bitwy pod 

Mławą w tym roku odbył się przetarg w specyfikacji była informacją o odpłatności od 

dzierżawcy. Jeśli została podpisana umowa to może być problem z jej wypowiedzeniem.  

 Został ogłoszony przetarg na komunikację miejską – a mogą być pewne błędy. Jako 

przykład podał trasę biegnącą przez Piekiełko i Krajewo, z tym, że za Studzieńcem skręca ona 

bezpośrednio w las, a dukt ten jest nie przygotowany do komunikacji. Czy zostanie zrobiona 

przejezdność ta trasą, czy będzie zastępcza? 

 Czy przewidywana jest możliwość jakiejkolwiek weryfikacji materiałów 

przygotowywanych do Strategii Rozwoju Mławy?  Czy będzie opracowywana prognoza 

oddziaływania na środowisko? Nie została jeszcze uchwalona Strategia Rozwoju Powiatu 

Mławskiego, a niektóre zapisy powinny być przeniesione. 

 Dowiedział się, że zarządzaniem rzeką Seracz zajmuje się Zakład Melioracji Zarządu 

Województwa Mazowieckiego, ale to Miasto Mława jest zobowiązane do wykaszania tych 

terenów. Czy miasto będzie wykaszać te niebezpieczne rośliny, jakie można spotkać wzdłuż 

rzeki Seracz? 

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Wyjaśniła, że projekt Strategii Rozwoju Miasta Mława  jest dokumentem stworzonym 

przez podmiot, który sami wyłoniliśmy do współpracy przy przygotowaniu tego dokumentu. 

Prace nad tym dokumentem zostały rozpoczęte przez pracowników Urzędu znacznie 

wcześniej niż była podjęta uchwała o aktualizacji i stworzeniu nowej Strategii Rozwoju 

Miasta Mława. Przypomniała, że jako Miasto uczestniczyliśmy w projekcie dotyczącym 

zarządzania strategicznego gminami i budowani strategii rozwoju – był to projekt Związku 

Miast Polskich, który obejmował wiele gmin, powiatów i miast z całej Polski. W wyniku tego 
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projektu poczynione zostały bardzo dokładne badania, przy użyciu skomplikowanego 

narzędzia informatycznego. Mamy bardzo wiele danych porównawczych , co zostało opisane 

w strategii. Złe trendy demograficzne dotyczy wielu gmin i taki zapis może być podobny dla 

wielu gmin. 

 W związku z pytaniem dotyczącym konsultacji w zakresie ochrony środowiska 

poinformowała, że Miasto wystąpiło z zapytanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, czy nasz dokument będzie wymagał sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko. Obecnie czekamy na odpowiedź. Ponadto konsultacje społeczne były ogłoszone 

zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława w miesiącu lipcu i odbyły się do dnia 10 sierpnia br. 

było wiele uwag, wniosków, była tez specjalna ankieta. Można się tymi materiałami zapoznać 

w Wydziale Rozwoju.  

 Poinformowała, że nad koncepcją komunikacji miejskiej pracujemy od zeszłego roku. 

Już w ubiegłym roku odbywały się wizyty konsultacyjne w innych gminach. Był 

przeprowadzony dialog techniczny. Odbyła się też odpowiednia procedura dotycząca 

wyznaczenia tras przejazdu, a następnie w terenie sami sprawdziliśmy, jak to będzie 

wyglądać.  

 Jeśli chodzi o wykaszanie rzeki Seracz, to zagrożenia dla mieszkańców Miasta nie ma. 

Służby zajmujące się wykaszaniem rozpoznają rośliny tam rosnące i nie zgłaszały żadnego 

niebezpieczeństwa.  

 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

 Wyjaśnił, że o przetargu na dzierżawę wiedzieliśmy – Agencja Nieruchomości Rolnych 

zawiadomiła Pana Burmistrza, że taka zmiana dzierżawcy nastąpi. W związku z tym 

przetargiem, w warunkach przetargu zawarte zostało zobowiązanie do zawarcia umowy na 

czas Rekonstrukcji. Z nowym dzierżawcą na okres trwania tej umowy dzierżawy, zawartej 

między tym dzierżawcą, a Agencją Nieruchomości Rolnych została zawarta umowa użyczenia 

i na jej podstawie Miasto Mława, co roku może korzystać z tego placu, na którym 

organizowana jest Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą. Poinformowała, że gdyby nieruchomość 

była sprzedawana na cele rolne, pierwszeństwo przysługiwałoby dzierżawcy. Toczy się 

jednak postępowanie zmierzające do zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna a później opracowania planu 

miejscowego. Dla tego obszaru jest przewidywane wprowadzenie zapisu polegającego na 

określeniu tego obszaru, jako terenu parku historycznego i w takim przypadku, kiedy taki 

zapis się znajdzie i Agencja Nieruchomości Rolnych w imieniu Skarbu Państwa będzie 

dokonywała sprzedaży nieruchomości, to pierwszeństwo nie będzie przysługiwało 
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dzierżawcy, lecz ten zapis będzie podstawą do bezprzetargowego i nieodpłatnego 

przekazania tego terenu na rzecz gminy. 

 

 Pan TOMASZ CHODUBSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 KOŚCIUSZKI 

 Zwrócił uwagę na skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Krasińskiego. Przed dwoma laty 

Zarząd Osiedla wnioskował o pobudowanie małego odcinka chodnika na tym skrzyżowaniu. 

Przejście dla pieszych wchodzi nie na chodnik lecz na trawnik. Z tego przejścia korzysta wiele 

osób nie tylko tam mieszkających ale udających się istniejących placówek: żłobka, 

przedszkola, szkoły podstawowej czy gimnazjum. Już w ubiegłym roku zgłaszał to podczas 

obrad sesji Rady Miasta, ale wówczas Pan Burmistrz odpowiedział, że w niedalekiej 

przyszłości planowane będzie zrobienie w całości ul. Krasińskiego i wówczas zrobiony 

zostałby ten odcinek. Jeśli nie można zrobić ulicy Krasińskiego, to poprosił o zrobienie  

15 metrów chodnika na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Krasińskiego.  

 

 Pan MACIEJ JANKOWSKI mieszkaniec Mławy 

 Zgłosił, że kilka miesięcy temu zadał pytanie, na które nie otrzymał odpowiedzi. 

Temat dotyczył m.in. monitorowania powietrza w mieście, inwestycji w Krępie i Kuklinie, 

zbadanie wody w rzece Mławce. Planowana inwestycja może w przyszłości skażać wodę.  

Nikt podczas sesji nie udzielił odpowiedzi.  

 Czy ścieki od okolicznych kurni karzy przyjmuje mławska oczyszczalnia ścieków? Czy 

przyjmowała? Przyjmuje? I czy będzie przyjmować? Jaka jest cena za przyjmowanie tych 

ścieków?  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Nie przypomina sobie, aby takie pytania zostały złożone na piśmie do Urzędu Miasta. 

Jeśli tak by się stało, zgodnie z KPA taka odpowiedź zostałaby Pan udzielona.  

 Poinformował, że monitorowana jest czystość powietrza w mieście i na podstawie  

naszych danych przygotowywane są sprawozdania przez służby marszałkowskie.  

Są informacje nt. niskiej emisji, ale nie dotyczy to tzw. problemów „odorowych”. Kilka lat 

temu problem odoru dotyczył bezpośrednio mieszkańców Miasta, gdyż nieprzyjemne zapach 

były wyraźnie wyczuwalne. Na szczęście poradziliśmy sobie z tym problemem. Dziś nikt już 

nie mówi o odorze z oczyszczalni ścieków.  
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 Jeśli chodzi o dostarczanie ścieków wozami asenizacyjnymi z okolicznych ferm 

kurzych, to nie są one przywożone do naszej oczyszczalni.  

 Monitorowana jest sytuacja wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych. 

Takie materiały są w posiadaniu naszej Spółki Wod.-Kan. 

 

 MAREK DUSIŃSKI – Prezes Zakładu Wod.-Kan. Sp. z o.o. 

 Nie ma przed sobą danych liczbowych więc nie może podać precyzyjnych liczb. 

Generalnie mławska oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków przemysłowych z terenów poza 

Mławy, czyli ścieków przywożonych wozami asenizacyjnymi. Jedyne ścieki przemysłowe, 

które są przyjmowane to ścieki przywożone z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna z Zakładu 

Polonus i z  Ubojni Drobiu. Mają one podczyszczalnie i kolektorem bocznym dostarczają 

ścieki do ul. Polnej w Mławie. Jeszcze raz podkreślił, że żadnych ścieków z terenu Powiatu 

Mławskiego przywożonych wozami asenizacyjnymi nie Zakład Wod.-Kan. nie przyjmuje. 

Przyjmowane są jedynie ścieki komunalne z terenu powiatu, tam gdzie nie ma oczyszczalni 

ścieków na terenie danej gminy. 

 Jeśli chodzi o cenę, to stawki za ścieki przywożone wozami asenizacyjnymi mają inne 

stawki i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej. 

 

 Pan MACIEJ JANKOWSKI mieszkaniec Mławy 

 Podziękował za udzielenie odpowiedzi. Nie wiedział, że jeśli zgłasza zapytanie podczas 

sesji Rady Miasta, to musi również złożyć pisemne zapytanie w Urzędzie Miasta. 

 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Jeśli są jeszcze jakieś wątpliwości należy złożyć to na piśmie. 

 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska 

 Wyjaśniła, że nie wszystkie nieprawidłowości dotyczące zanieczyszczenia środowiska 

leżą w kompetencji gminy. Taka właściwość ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. Jeśli na terenie Miasta Mława występują jakieś nieprawidłowości takie 

informacje możemy przesyłać do Oddziału WIOŚ w Ciechanowie. Wówczas przedstawiciel 
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Inspektoratu przyjeżdża na kontrolę. Jeżeli uzna, że są nieprawidłowości wydaje decyzję 

administracyjną na podstawie której te nieprawidłowości zostają usuwane.  

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Jeśli w mieście odczuwalny jest odór, to natychmiast wszyscy reagujemy poprzez 

telefoniczne zawiadomienie służb o takim zdarzeniu i prosimy o natychmiastowe przysłanie 

kontroli.  

 

 Radny ARTUR DĘBSKI 

 Badanie wód powierzchniowych nie jest w kompetencji gminy, tylko tym zajmuje się 

WIOŚ i na ich stronie internetowej są zamieszczane cykliczne wyniki badań w dokonywane 

konkretnych miejscach. 

 

 Pan MACIEJ JANKOWSKI mieszkaniec Mławy 

 Poruszył temat związany z nowo pobudowaną ul. Padlewskiego – przy ulicy tej  wiele 

zakładów pracy przy których nie zostały pobudowane parkingi. Są trawniki, lecz parkingów 

brak, a przecież ludzie ci płacą podatki. 

 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Uważa, że jeśli wypowiada się w imieniu mieszkańców to powinien złożyć to na 

piśmie. 

 

 Pan MACIEJ JANKOWSKI mieszkaniec Mławy 

 Poinformował, że oczywiście takie pismo złoży. 

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Jeśli chodzi o ul. Padlewskiego, to była to inwestycja realizowana przez Powiat 

Mławski i do  Starostwa należałoby zwrócić się z takim zapytaniem. 
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Ad pkt 23.   

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

zakończył obrady XLII sesji  o godz. 17.40 słowami : 

„Z A M Y K A M   O B R A D Y   XLII   S E S J I  R A D Y  M I A S T A” 

 

                                 Przewodniczący Rady Miasta 

                     inż. Krzysztof Wasiłowski 

P r o t o k o l a n t:  

Dorota Hanna Majewska 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


